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 „Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním“ 

 

Předložená rigorózní práce obsahuje 109 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, čtyř základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi 

pěkná. Okruh použité literatury je velmi obsáhlý a určitě přiměřený zvolenému tématu. 

S ohledem na povahu tématu je nutně vesměs orientovaný na práce tuzemských 

autorů. Po formální stránce splňuje předložená práce všechny požadavky na ni 

kladené. 

  

Autorka si za téma své rigorózní práce zvolila problematiku, která rozhodně 

nepatří mezi častá témata kvalifikačních prací. Náročnost tématu je dána faktem, že 

trestněprávní analýza zkoumané problematiky, ačkoliv sama o sobě obtížná, nutně 

vyžaduje velmi dobrou znalost vnitřních předpisů, judikatury a v neposlední řadě též 

poznatky a zkušenosti z aplikační praxe. Zpracování této problematiky se proto jeví 

jako bezesporu potřebné, žádoucí a tedy aktuální.  

 

Analyticko-syntetická metoda, resp. metoda indukce a dedukce, které byly 

v práci použity, plně odpovídají předmětu práce a vytyčeným cílům. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje cíl a zaměření své práce, 

se nejprve věnuje právní úpravě přípravného řízení, jeho jednotlivých forem a etap. 

Tyto obecněji orientované výklady, jakkoliv pečlivě a podrobně zpracované, však 

rozhodně nejsou samoúčelné, ale představují nezbytný základ pro meritorní analýzu 

postavení státního zástupce v tomto stadiu trestního řízení. Kladem je, že autorka si 

v potřebné míře všímá i některých vývojových tendencí, zejména pokud jde o vztah 

přípravného řízení a hlavního líčení, kde se zřetelně projevuje trend oslabování role 

přípravného řízení ve prospěch řízení před soudem. Již v těchto partiích se autorka 

zaměřuje na ty instituty, které jsou klíčové z hlediska úlohy státního zástupce. 

 

Následující kapitola práce je meritorně věnována institutu státního 

zastupitelství. Pochybnosti o správnosti zařazení státního zastupitelství v systému 

orgánů veřejné moci, jak je stanoví Ústava, jsou rozhodně namístě. Kladně třeba 

hodnotit, že se autorka věnuje i často nedůvodně opomíjené roli státního zastupitelství 

v netrestní oblasti, zejména při ochraně veřejného zájmu. Možná poněkud nadbytečná 

je partie o správě státního zastupitelství a o podmínkách vzniku a zániku funkce 

státního zástupce. Na druhou stranu nepochybně podnětné je srovnání s postavením 

státního zastupitelství ve Spolkové republice Německo.  



 

Jádrem práce je pak kapitola čtvrtá, věnovaná postavení státního zástupce 

v přípravném řízení trestním. Podaný rozbor je zpracován mimořádně pečlivě a 

svědomitě. Je sice dosti podrobný, avšak současně velice instruktivní a přehledný. 

Autorka zde velmi pěkně tvůrčím způsobem pracuje s literárními prameny, 

s judikaturou i s nálezy Ústavního soudu. Zpracování rovněž svědčí o tom, že autorka 

má nemalé zkušenosti z praktické činnosti státního zastupitelství, tedy z aplikační 

praxe. V této souvislosti třeba kladně hodnotit, že autorka se při zachování celkové 

obsahové vyváženosti rozboru snaží zaměřit na interpretační a aplikační problémy 

(nedostatky zkráceného přípravného řízení, roztříštěnost dozorových oprávnění 

státního zástupce v systému trestního řádu aj.) a zejména formulovat vlastní 

stanoviska, vesměs podložená věcnými i právními argumenty.  

 

V závěru své práce pak autorka stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěla. Pokud zde autorka pléduje pro urychlenou rekodifikaci trestního 

procesu a uvedení trestního řádu do harmonie s trestním zákoníkem, lze s ní jedině 

souhlasit.  

 

Celkově lze předloženou rigorózní práci rozhodně hodnotit jako velmi zdařilou. 

Autorka prokázala velmi dobrou a skutečně hlubokou znalost zvolené problematiky, 

včetně jejích širších souvislosti a včetně znalosti aplikačních problémů v praxi. 

Efektivní je práce s literárními prameny, s judikaturou a s dalšími zdroji. Podaný 

výklad, možná místy až příliš podrobný, má velmi dobrou odbornou úroveň, je 

zpracován pečlivě a svědomitě a je rozhodně přehledný a srozumitelný. Po obsahové i 

po formální stránce splňuje práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

Při ústní obhajobě své práce by se autorka mohla vyjádřit k občasné praxi 

některých státních zástupců, kteří poté, co jim policejní věc předloží s návrhem na 

zastavení trestního stíhání podle § 172 tr. řádu, namísto zastavení trestního stíhání 

rozhodnou o zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 174 odst. 2 písm. e) 

tr. řádu. 

 

 

V Praze dne 16.3.2019 
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